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۴۱ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

یدوب شوگ ود ترگا رهاظ هب ،کلف یا هله
!یدومن اه شورخ هچ تناج ،قشع ِناغف ز

)۲(تقُرف و لاصِو یدبن دوخ رگا ارت ،)۱(مطلغ
)۳(یدوبک یدشوپنب ،متام ِلها وچ وت ِنت

یدیسر یلقیص وت هب ربلدِ مایَپ زا رگو
یدوُدز سََفن یکی هب ار تاهنیس ِگنز همه

یدرکن یشکرس و رس وت ِلد را ،هم یا هله
!؟یدوبر یک فوسُخ هب ار )۴(تتَلbَج ِهَُلک

یدرپِس )۵(ترِفغَم هر قباس فطل هن رگا و
!؟یدوشُگ اجک تلد ز ار اه فوسُخ هرگ

یتسهر نیا )۶(ِتابَقَع یطسَب و ضبَق هن رگا و
!؟یدوزف یک و )۷(قاحُم ز وت نت یدَهاک هچ ز

اهاضق ار مشچ و لد یدرک رهُم هن رگا و
!؟یدومن یک هناد وت هب !؟یتفهَن یک ماد وت ز

یداهن یهر ره ِیوس یماد و دنب هن رگا و
!؟)۱۱(یدوتُس یک )۱۰(ضرَع )۹(ِهَگ ار سک ربَص و )۸(ظافِح هب

هش نآ )۱۲(حzَرفُم یدهد ار یمغ ره هن رگا و
یدوخ هن ،یدب رپِس هن ،یدوب ریت و غیت همه

یتفرگ تفص ادخ ز نشور ِناج هن رگا و
)۱۳(یدوج هن ،یُدب مرک هن ،یدوب شافص و نف هن

)۱۵(یتسر�خَسُم رگا هن شرما )۱۴(ِبیهَن زا مدع

یدوجو یدیورنب یدیماان نیمز ز

)۱۶(ه�َزنُم دبِ مشچ ود ز شلامج نآ تسا هدش

یدوسح دسر ودب هک دش نآ زا رتدنلب هک



Page 2 of 8

681_Qazal & Mathnavi 10/18/17 12:51 PM

یدوسح دسر ودب هک دش نآ زا رتدنلب هک

!؟یریتِ مخز ز وگب وت ،ار هم ِصرق تسمغ هچ
!؟)۱۸(یدوهُجٔ هریت لد )۱۷(دَمَحا zرِس ز درب هچ

۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنتف ،*یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۱۹(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و کbفا ددرگ هرذ هرذ
نیمک زا تسج نوچ دیشروخ نآ شیپ

؟تسا نت دروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

تسا سب ،ناج )۲۰(ِقاثِو هتشگ نت یا
؟تسشن یکشَم رد )۲۱(رحَب َدنات دنچ

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق *

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ ��ا �نِكٰ

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …

۸۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رادم کاب دورب ناج دوب هچ ناج زا رتشوخ
دیآیم نآ زا هب نوچ یروخ هچ �فر مغ

تسنیا نم بجع و یبجع رد یسک ره
دیآیم نایم هب نوچ نایم هب دجنگن وک

۳۲۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

آ ردناک ،ار )۲۲(یلَوَحا :داتسا تفگ
ار هشیش نآ قاثِو زا رآ نورب ور

مادک نم هشیش ود نآ ز :لَوَحا تفگ
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مادک نم هشیش ود نآ ز :لَوَحا تفگ
مامت حرش نکب ؟مرآ وت شیپ

ور ،تسین هشیش ود نآ :داتسا تفگ
وشم نیبنوزفا و راذگب یلَوَحا

نزم هنعط ارم اتسا یا :تفگ
نکش رد ار کی ،ود نآ ز :اتسا تفگ

دومن ود شمشچ هب و دوب کی هشیش
دوبن رگید ار هشیش ،وا تسکش نوچ

مشچ ز دش ود ره ،تسکشب یکی نوچ
مشخ و )۲۳(نbیَم زا ددرگ لَوَحا ،درم

دنک لَوَحا ار درم ،توهش و مشخ
دنک )۲۴(لَدبُم ار حور ،تماقتسا ز

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۲۵(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

)۲۶(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید

 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

۹۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدنویپ هّکم هب ات یور )۲۷(هّکَع یوس هب
دسرن نامه نیمه )۲۸(تِک ،وجم لاحم ورب

ییوبیم و یرب ینیب هب ریس و زایپ
دسرن ناوهآ ِفانِ مَد زایپ نآ زا

تتسریمض هنیجنگ رس رگا شومخ
دسرن نابز ،دسر لد )۲۹(یدُه ِریمض رد هک

۲۷۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۷۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۰(**نیََعبْصِا َنَْیب تسه لد و هدید

نیسح یا بتاک ِتسد رد ملق نوچ

.تسا هدنسیون تسد رد ملق هک هنوگ نامه ،تسا راگدرورپ تشگنا ود نایم بلق و مشچ ،نیسح یا

نایم رد و رهق و تس فطلِ َعبْصِا
)۳۴(ناَنب نیز )۳۳(یطسَب و )۳۲(ضبَق اب ،لد )۳۱ِ(کلِک

)۳۵(یتسیلbجِا رگ رگنب ملق یا

؟یتسیک ِنیََعبْصِا نایم هک

تسا َعبْصِا نیز تشبنج و دصق هلمج
تسا عَمجَم ِهار راچ رب وت قرف

تسوا )۳۶(ِخسَن زا تاه لاح فورح نیا
تسواَ خسَف و مزع ز مه تخسَف و مزع

تسین هار )۳۷(ع�رَضَت زج و زاین زج
تسین هاگآ ملق ره )۳۸(ب�لََقت نیز

دوَخ ردق رب یلو دناد ملق ،نیا
دب و کین رد دنک ادیپ دوخ ردق

دنتخیوآ لیپ و شوگرخ رد هچنآ
دنتخیمآ )۳۹(لَیِح اب ار لزا ات

ثیدح **

.ُءاشَي َفْيَك ُُهبzلَُقي ِنمح�رلاِ عِباَصا ْنِم ِنیََعبْصِا َنَْیب اه�ُلک َمَدآ یَنب َبوُلُق �نِا

.دزاس یم شنوگرگد دهاوخ روط ره وا و .تسا دنوادخ تشگنا ود نایم ناگدازیمدآ یاه لد انامه

۱۱۸۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لین ِدور اب ار نوعرف ،ییسوم
)۴۰(لیَقثِ عمج و رکشل اب دشُکیم

رَپِ مین اب ار دورمن یاهشپ
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رَپِ مین اب ار دورمن یاهشپ
)۴۱(رَس ِزرَد اباحمیب دفاکشیم

دونش ار نمشد ِلوق وک نآ ِلاح
دوسح رای دش هکنآ ِیازج نیب

دونش ار )۴۲(ناماه هک ینوعرف ِلاح
دونش ار ناطیش هک یدورمن ِلاح

تدیوگ هناتسود هچ را نمشد
تدیوگ هناد ز هچ رگ ناد ماد

ناد رهز نآ ،دهد یدنق ار وت رگ
ناد رهق نآ ،دنک یفطل نت هب رگ

تسوپ ریغ ینیبن ،دیآ اضق نوچ
***تسود ز یسانشن زاب ار نانمشد

نک زاغآ )۴۳(لاهِتبِا ،دش نینچ نوچ
)۴۴(نک زاس هزور و حیبست و هلان

)۴۵(بویُغلا ُمbَّع وت یاک نکیم هلان

بوکم ار ام ،دب ِرکمِ گنس ریز

نیرفآریش یا )۴۶(میدرک یگس رگ
نیمک نیز ام رب رامگم ار ریش

هدم شتآ ِتروص ار شوخ ِبآ
هِنَم یبآ ِتروص ،شتآ ردنا

یهد یتسم نوچ ،رهق ِبارش زا
یهد یتسه ِتروص ار اه تسین

مشچ ِدید زا مشچ ِدنب ؟یتسم تسیچ
)۴۷(مشَی ،مشپ رهوگ ،گنس دنامن ات

ندش )۴۸(لَدبُم اه سح ؟یتسم تسیچ
ندش )۵۰(لَدنَص رظن ردنا ،)۴۹(َزگ ِبوچ

ثیدح ***
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ثیدح ***

دناتس یم نانآ زا ار نادنمدرخ درخ ،یرما یارجا و ماجنا هب دیامرف هدارا دنوادخ هاگره

۳۱۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت تاحیبْسَت ناج ،ندرک ربص
تسُرُد حیبْسَت تسا نآک ،نک ربص

)۵۱(جَرَد نآ درادن یحیبْسَت چیه

)۵۲(جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا ،نک ربص

تشهب وس نآ ،طارِص لوپ نوچ ربص
تشز )۵۳(ی¦¦ کی ،بوخ ره اب تسه

تسین لصَو ،یزیرگیم ¦¦ ز ات
تسین )۵۴(لصَف ،دهاش ز ار ¦¦ هکنآز

؟لدهشیش یا ،ربص قوذ یناد هچ وت
)۵۵(لِگِچ ِشقن نآ ِرهب زا ربص هصاخ

َرف و َّرک و ازغ زا قوذ ار درم
)۵۷(َرکَذ زا قوذ دوب ار )۵۶(ث�نَخُم رم

وا ِرکِذ ،و وا نید هن َرکَذ زج
وا رکف ار وا درب )۵۸(لَفَسا یوس

سرتم یو زا ،کلف ات دیآرب رگ
سرد دیزومآ )۵۹(لفُس ِقشع هب وک

)۶۰(سََرف دناریم لفُس یوس هب وا

)۶۲(سَرَج دنابنج )۶۱(ولُع یوس هچرگ

؟تسیچ سرت نایادگ یاه مَلَع زا
تسا یهر ار نان ٔهمقل اه مَلَع ناک

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم¦ زا دهن یو رب مدق ،قح
****ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

.ددرگ یم مارآ و نکاس ،خزود نآ ،وا نامرف هب انب گنردیب و دهن یم خزود رب ار شمدق ،ناکم¦ مَلاع زا یلاعت قح

ام ِسفن نیا تسا خزود ِوزج هکنوچ
اهوزج هلمج دنراد لک ِعبط

دشُک ار وک ،دوب ار قح مدق نیا
؟دشک وا نامک یک دوخ ،قح ِریغ

ثیدح****

نیا رد .دهن نآ رب دوخ مدق ،رترب و کاپ راگدرورپ سپ ؟تسه شیب نیز ایآ :دیوگ ؟یدش ریس ایآ :دیآ هتفگ خزود هب   
.تسا سب ،تسا سب :درآ یمه گناب خزود لاح

متفگ طلغ ،مدرک اطخ :مطلغ )۱(
ییادج :تقُرف )۲(
هایس و هریت :دوبک )۳(
هوکش ،تزع ،یراوگرزب ،یگرزب :تلbج )۴(
یسک هانگ زا یشوپمشچ ،هانگ ندوشخب :ترِفغَم )۵(
هوک ی¦اب رد راوشد هار ،هندرگ ،هبَقَع عمج :تابَقَع )۶(
دوشیمن هدید هام هک یرمق هام رخآ بش هس :قاحُم )۷(
تظفاحُم ،یرادهگن ،تبقارم :ظافِح )۸(
عوقو نامز :هَگ )۹(
ندرک راکشآ و نداد ناشن :ضرَع )۱۰(
 ندرک نایب ار یزیچ ای یسک ییوکین و یبوخ ،ندرک حدم :ندوتُس )۱۱(
)یمیدق(اود ،روآ حرف :حzَرفُم )۱۲(
اطع ،ششخب ،مرک :دوج )۱۳(
سرت ،ندناسرت یارب دنلب دایرف :بیهَن )۱۴(
عیطم و مار ،هدش فرصت ،هدشریخست :ر�خَسُم )۱۵(
شی¦آ یب ،هزیکاپ و کاپ :ه�َزنُم )۱۶(
رت هدوتس ،هدوتس :دَمَحا )۱۷(
ندرک راکنا هتسناد :دوهُج )۱۸(
نآ ریظن و مدنگ ماعط زا یتشم :هْنفَح )۱۹(
هاگرخ ،هرجح ،قاتا :قاثِو )۲۰(
ایرد :رحَب )۲۱(
نیب ود ،چول :لَوَحا )۲۲(  
یسک و یزیچ هب تبسن ندش لیام و ندرک تبغر ،سوه و یوه :نbیَم )۲۳(
هدش نوگرگد :لَدبُم )۲۴(
یرامیب :تّلع )۲۵(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۲۶(
مور یایرد کیدزن ماش زا یرهش :هّکَع )۲۷(
ار وت هک :تِک )۲۸(
یراگتسر ،تیاده :یدُه )۲۹(
تشگنا ود :نیََعبْصِا )۳۰(
ملق :کلِک )۳۱(
یگتفرگ ،�فرگ :ضبَق )۳۲(
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ملق :کلِک )۳۱(
یگتفرگ ،�فرگ :ضبَق )۳۲(
ندرتسگ ،یخارف ، تعسو  :طسَب )۳۳(
تشگنارس ،تشگنا :ناَنب )۳۴(
لbج و هوکش ،ندرمش مرتحم و گرزب :لbجِا )۳۵(
�شون ،باتک یور زا یرادرب هخسن :خسَن )۳۶(
ندرک نویش ،ندرک یراز :ع�رَضَت )۳۷(
ندمآ رد رگید لاح هب یلاح زا :ب�لََقت )۳۸(
اه هراچ ،هلیح عمج :لَیِح )۳۹(
ناوارف تیعمج ،نارگ هاپس :لیَقثِ عمج )۴۰(
رس قرف :رَس ِزرَد )۴۱(
نوعرف ریزو :ناماه )۴۲(
یراز و صbخا یور زا اعد :لاهِتبِا )۴۳(
نداد بیترت :ندرک زاس )۴۴(
تسا هاگآ یبیغ روما همه زا هک یسک :بویُغلا ُمbَّع )۴۵(
نداد ماجنا دیلپ و کاپان راک :ندرک یگس )۴۶(
هایس هب لیامتم و هریت زبس گنر هب تسا یگنس :مشَی )۴۷(
هدش نوگرگد :لَدبُم )۴۸(
 دیور یم یریسمرگ قطانم رد هصاخ اه هناخدور رانک و اهراز هروش رد هک یشحو تسا یتخرد :َزگ ِبوچ )۴۹(
تسا دیفس ای خرس نآ نیرتهب و دننازوس یم دباعم رد ارنآ هک ییوبشوخ بوچ ،نَدَنچ برعم :لَدنَص )۵۰(
هجرد :جَرَد )۵۱(
 .تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا )۵۲(
 هدنب و مbغ ،هـلل :¦¦ )۵۳(
 ییادج :لصَف )۵۴(
.دننام یب یزادناریت رد و دنتسه ابیز تیاغب اجنآ مدرم هک ناتسکرت رد تسا یرهش مان :لِگِچ )۵۵(
یثنخ ،نز هن و تسا درم هن هکنآ ،دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و ت¦اح هک یدرم :ث�نَخُم )۵۶(
درم یلسانت تلآ :َرکَذ )۵۷(
رتریز ،رتتسپ ،رتنییاپ :لَفَسا )۵۸(
تسَپ یاج ،یتسَپ ،�فرگ رارق نییاپ رد :لفُس )۵۹(
بسا :سََرف )۶۰(
یدنلب ،�فر ¦اب ،ندش دنلب :وْلُع )۶۱(
گنز :سَرَج )۶۲(


